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 שלום רב,
 המלצות לצריכת מים ממתקני שתיה ציבוריים בשגרת קורונה

 סימוכין: 

 1986 -חוק בניינים ציבוריים )מתקני מי שתיה למים צוננים(, תשמ"ז  .1

 2201 -התקנה ותחזוקה של ברזי ומתקני מי שתיה בפארקים ובמרחב הציבורי  .2
 

התהליך ההדרגתי של חזרה לשגרה )"שגרת קורונה"(, מחייב החזרת הביטחון לצריכת מי ברז 
במרחב הציבורי, במיוחד לנוכח הקיץ החם בישראל והצורך לעודד את הציבור לשתייה מוגברת. 

השימוש במתקני שתיה ציבוריים הוא חלק חשוב מניהול חיים שגרתיים בארץ. לפיכך, בנוסף 
, ניתנות בזה גם הנחיות לצריכת מים מושכלת, כך 2ולהנחיות שבסימוכין  1מוכין לתקנות שבסי

 שלצד שתיה מרובה תובטח בטיחותם ובריאותם של המשתמשים. 
 
, ולכן אין כל חשש מתמיד וחיטוי בקרה תחת נמצאים הציבוריות מהמערכות המגיעיםמים ה

זיהום ככל האפשר חשוב למנוע  ,עם זאת לצרוך מי ברז ומים ממתקני שתיה ציבוריים.
 .ופיית הברזים ההפעלה ידיות ,ממשטחים כמו לחצנים

 
 באחריותכם:

  2לדאוג לרכישה, התקנה ותחזוקה של הברזיות במרחב הציבורי בהתאם לנאמר במסמך שבסימוכין  

 דאוג בכל עת למתקני שתיה נקיים ותקינים ל 

 לניקוי וחיטוי הברזיות, כולל מינוי אחראי לנושא   להכין וליישם תכנית סדורה ובתדירות גבוהה 

  ם שיאפשרו מילוי בקבוקים בנקלברזימומלץ להתקין בכל מתקני השתייה 

 :מומלץ לשלט את הברזיות בהוראות המעודדות שתיה, לצד שימוש נכון 

 להגיע עם בקבוקים אישיים רב פעמיים למילוי המים 

 מוש בברזים להקפיד על היגיינת ידיים לפני ולאחר השי 

 .לנקות את  ידית המילוי לפני הפעלתה. ניתן גם להשתמש במרפק לפתיחת המים 

 עד הגעת מים טריים ובטמפרטורה יציבהשניות 10 –כ מים  לפני המילוי להזרים , 

  ללא מגע בפיה הזרםלמלא את הבקבוק מתוך 

 להימנע ככל שניתן ממגע של הפה בברז 
 רב,בכבוד                       

               
                                             

  עמיר יצחקי            
 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה       

 
 העתקים: לשכות לבריאות הסביבה

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/046_001.htm
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_coolers.pdf

